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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

 
 

INHOUD HUURWIJZER 4  

Dit winternummer van Huur-

wijzer, het woonmagazine 

van de Woonbond, wordt u 

aangeboden door uw huur-

dersorganisatie. Huurwijzer 

verschijnt ieder kwartaal. 

 
Wat staat er in het winter-

nummer? 

 Reportage en tips 
over woningruil 

 Uitgebreid artikel 

over huren in de 

commerciële sector  

 In beeld: handige 

snufjes in huis  

 Huisraad: tips voor in 

en om het huis 

 Zes vragen en ant-

woorden over onder-

houd  

 Beste buurtjes: Ster-

flats in Hoorn  

 Test Consumenten-

bond: robotstofzui-

gers 

E-mailberichten van de HVG 

ontvangen? 
 
Als u onze e-mailberichten 
nog niet ontvangt, maar dat 
wel wil, mail dan uw email-
adres naar: HuurdersVereni-
gingGeleen@gmail.com 

December 2017/nr. 5 

Ledeneditie 

Van de voorzitter 

ZOwonen gaat starten met het 

verduurzamen en energiezui-

niger maken van 143 wonin-

gen in de Chrysantenstraat en 

omliggende straten. De voor-

gestelde maatregelen zijn met 

ons, de huurdersvereniging 

besproken en worden door 

Bouwbedrijf Wijnen uitge-

voerd. De werkzaamheden 

bevatten niet alleen groot on-

derhoud maar ook verduurza-

ming, wat het wooncomfort ten 

goede komt maar ook een 

verlaging van de woonlasten. 

In dit complex is de mogelijk-

heid met instemming van de 

bewoners voor het plaatsen 

van zonnepanelen. Dit heeft 

ook weer zijn uitwerking op de 

woonlasten. De zonnepanelen 

worden in overleg met u voor-

zien van 6 of 7 panelen 

(afhankelijk van de ligging) .De 

opgewekte stroom wordt terug 

geleverd aan uw meter. U 

wekt dus zelf uw eigen gratis 

energie op. U kunt zelf uw 

eigen energieleverancier blij-

ven kiezen. In combinatie met 

de spouwisolatie , de vloeriso-

latie, geïsoleerde dakraam en 

nieuw voordeur en de zonne-

panelen kan er een besparing 

van ca. € 30,-  per maand op 

uw energienota plaatsvinden. 

In overleg met uw energieleve-

rancier kunt u het maandelijk-

se voorschot dan zelf laten 

verlagen als u dat wenst. 

Huurverhoging 

Voor het aanbrengen van 

spouw- en vloerisolatie en de 

overige maatregelen mag er  

GEEN huurverhoging plaats-

vinden. Voor  het aanbrengen 

van de zonnepanelen, zal 

ZOwonen een kleine bijdrage 

vragen, daar deze panelen, 

ook eigendom blijven van 

ZOwonen. Zij zijn ook verant-

woordelijk voor het onderhoud 

hiervan. Als huurdersbelan-

genvereniging nemen wij  

deel aan het bouwteam en 

zullen bij het spreekuur voor 

de bewoners ook aanwezig 

zijn. Daarbij zullen wij ook in 

contact staan met de bewo-

nerscommissie in de betref-

fende wijk. De werkzaamhe-

den zullen  gaan starten in de 

eerste helft van het jaar 2018. 

WIST U… 

Dat u veel informatie op 

onze website www.hv-

geleen.nl kunt vinden: 

 

 Status Huurdersvereni-

ging Geleen 

 Rechten van Huurdersor-

ganisaties en Bewoners-

commissies 

 Klachtenprotocol 

 Info huurtoeslag (met 

diverse rekentools) 

 Diverse formulieren: 

Aanmeldingsformulier + 

machtiging automatische 

incasso, 

Verhuisformulier 

 Diverse handige links. 

 

En uiteraard ook de digitale 

versie van ons 

“Huurdersnieuws”. 

Wordt actief, als lid of als 

bestuurder van de HVG-

want U heeft als huurder 

inspraak en invloed op 

het huurbeleid van uw 

woningcorporatie. 

Renovatie van 143 woningen 
Chrysantenstraat e.o. 

 
 
De HV-Geleen heeft het afgelo-
pen jaar flinke stappen vooruit 
gemaakt. Door de nieuwe wo-
ningwet 2015 hebben wij als 
Huurdersorganisatie veel in-
breng, maar ook meer verant-
woordelijkheden gekregen. In 
het jaar 2017 is het ledenbe-
stand, ondergebracht bij ZOwo-
nen, overgegaan naar de HV-
Geleen. Van hieruit zijn wij ver-
der gaan bouwen in goed over-
leg met ZOwonen. Door de 
inzet van de energiebus is het 
ons gelukt om ± 250 woningen 

in ons werkgebied dit jaar te 
verduurzamen zonder huur-
verhoging. Dit houdt in dat het 
woongenot wordt verhoogd en 
de woonlasten worden ver-
laagd. Verder zijn in overleg 
met ZOwonen bij een 400 
etagewoningen in het cen-
trum, maatregelen tot inbraak-
beveiliging getroffen. Nauw 
betrokken zijn wij ook bij de 
ontwikkelingen in GeleenZuid. 
Op 31 oktober is er een bewo-
nersbijeenkomst geweest over 
de voortgang van het project 
sloop en nieuwbouw. Op onze 
website kunt u de concept 

plannen inzien, www.hv-
geleen.nl. Mede op ons ad-
vies heeft ZOwonen het soci-
aalplan ingevoerd op 1-4-
2016 voor iedere bewoner in 
dit gebied. Nieuw is ook het 
project Chrysantenstraat. Wij 
hebben zitting in het bouw-
team en zullen bij het spreek-
uur voor de bewoners aanwe-
zig zijn. De werkzaamheden 
bevatten niet alleen groot 
onderhoud maar ook verduur-
zaming, wat het wooncomfort 
ten goede komt maar ook een 
verlaging van de woonlasten.  

Het bestuur van de HV-
Geleen wenst u allen, 
Prettige feestdagen en 
een gezond 2018 toe! 

http://www.hv-geleen.nl
http://www.hv-geleen.nl
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Project Nieuwbouw Geleen Zuid/kluis 

 

 

Adres: Rijksweg Zuid 1H, 6161 BE Geleen  

Per post: Antwoordnr. 524, 6160 VB Sittard-Geleen 

Tel. 046-4756422 

Email: HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com 

Website: www.hv-geleen.nl 

Spreekuur: elke maandagochtend 10.00-12.00 uur 

HuurdersVereniging Geleen 

 

Sittard-Geleen en voorziet in 

nieuwbouw in de 1e fase van: 

75 appartementen op locatie 

Jos Klijnenlaan, Rembrandtlaan 

en Graaflandstraat. Deze ap-

partementen zullen 4 of 5 

woonlagen krijgen met lift. Ver-

der is de planning in nieuw-

bouw van 

30 eengezinswoningen en 

17 patiowoningen 

Er zijn CONCEPT plannen 

gemaakt hoe de woningen eruit 

kunnen gaan zien, maar deze 

kunnen dus nog veranderen. 

De woningen gelegen in fase 

1a en 2b zullen gefaseerd 

leegkomen in 2018 en 2019.  

Afhankelijk van de planning 

zal de nieuwbouw mogelijk in 

2020/2021 gereed zijn. 

Uw huurdersvereniging heeft 

instemmingsrecht gehad en 

advies gegeven over het soci-

aal plan waardoor de bewo-

ners een goede verhuisrege-

ling hebben gekregen. 

Als huurdersvereniging zullen 

wij ook met de corporatie 

veelvuldig overleg hebben 

Op 31 oktober 2017 zijn wij op 

uitnodiging van ZOwonen 

aanwezig geweest bij de be-

wonersbijeenkomst, alwaar de 

stand van zaken rondom de 

verhuizingen, de nieuwbouw-

plannen en de sloopplannen 

zijn gepresenteerd. 

De bewoners die  het betreft 

zijn door ZOwonen ingelicht 

en huisbezoeken vinden nog 

steeds plaats. Het steden-

bouwkundig plan moet nog op 

korte termijn goedgekeurd 

worden door de Gemeente 

Inkomens- en Huurprijsgrenzen 2018 Eenpersoons-ouderen: 

€ 22.375  

Meerpersoons-ouderen: 

€ 30.400.  

Het bedrag van € 710,68 is  

de maximale huurgrens om 

in aanmerking te komen voor 

huurtoeslag. Voor jongeren 

onder 23 jaar mag de 

maandhuur in 2018 maxi-

maal € 417,34 zijn om huur-

toeslag te kunnen krijgen. In 

2017 was dat € 414,02 .Is de 

huur hoger dan € 417,34? 

Dan hangt het af van de 

leeftijd en huishoudenssa-

menstelling van een huurtoe-

slagontvanger wat hij boven 

dat bedrag nog vergoed 

krijgt. Daarbij hanteert de 

overheid de zogenaamde 

aftoppingsgrenzen. De lage 

aftoppingsgrens voor een- en 

tweepersoonshuishoudens 

bedraagt € 597,30 per 2018 

(was € 592,55 in 2017). De 

hoge aftoppingsgrens voor 

drie- of meerpersoonshuis-

houdens wordt € 640,14 euro 

(was € 635,05 in 2017). 

over het huurprijsbeleid, 

leefbaarheid en de verduur-

zaming van de woningen en 

appartementen. 

Mocht U interesse hebben 

mee te denken en mee te 

bepalen in het beleid van de 

corporatie, en ambieert u 

zitting te nemen in een werk-

groep of bestuursfunctie, 

maak uw interesse kenbaar 

bij onze bestuursleden of  

stuur een email naar       

HuurdersVerenigingGeleen 

@gmail.com 

 

 

Het ministerie van Binnen-

landse Zaken heeft de inko-

mens- en huurprijsgrenzen 

voor 2018 bekendgemaakt. 

Een overzicht van de belang-

rijkste punten vindt u hier. 

Huurtoeslag 

De pensioengerechtigde 

leeftijd gaat sinds 2013 

stapsgewijs omhoog. Dat 

heeft gevolgen voor de leef-

tijd waarop huurtoeslagont-

vangers te maken krijgen met 

de regeling voor gepensio-

neerden. In 2018 is die leef-

tijd 66 jaar. Het maximale 

inkomen waarop een huis-

houden nog in aanmerking 

kan komen voor huurtoeslag 

is verhoogd. Dat inkomen is 

afhankelijk van de grootte 

van het huishouden en de 

leeftijd. De bedragen voor 

2018 zijn: 

Eenpersoons:  € 22.400  

Meerpersoons:  € 30.400  


